
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

Debats d’Avantguarda, un nou cicle de l’àmbit de Recerca i Salut de la 

Fundació ”la Caixa” 
 

Mercè Boada i Arcadi Navarro debaten 
sobre com es pot prevenir l’Alzheimer, un 

repte científic i social actual 
 

 Més de 35 milions de persones al món tenen Alzheimer, una xifra que 

podria augmentar fins a assolir els 100 milions en menys de 50 anys, 

segons l’Organització Mundial de la Salut i el World Alzheimer Report 

2018. 
 

 Des que es va descobrir aquesta malaltia no s’han produït avenços 

terapèutics significatius. Tanmateix, se sap que entre l’inici de les lesions 

al cervell i l’aparició de la malaltia poden passar 20 anys, per la qual cosa 

es busquen medicaments per prevenir l’aparició de la malaltia o tractar-la 

en estadis molt primerencs. 

 

 Fins ara, han fracassat més de 200 fàrmacs a tot el món. Actualment no es 

disposa de cap fàrmac que sigui capaç de reduir el declivi cognitiu. En 

aquest sentit, el medicament aducanumab, que podria donar alguna 

esperança i que ara mateix s’està avaluant per part de l’agència 

americana del medicament, sembla que genera certs dubtes. 

 

 Un dels reptes principals de la recerca és la prevenció i la detecció 

precoç. Quins són els factors principals de risc? Quins indicadors 

biològics sabem avui que poden ser un indici de l’aparició de la malaltia? 

Com s’estan dissenyant les noves teràpies? A aquestes i a d’altres 

preguntes respondrà la Dra. Mercè Boada, neuròloga i fundadora i 

directora mèdica de la Fundació ACE, i el Dr. Arcadi Navarro catedràtic de 

Genètica i professor d’investigació ICREA a la UPF, que dirigeix el 

Barcelona Brain Research Center i la Fundació Pasqual Maragall.  

 

 Fomentar l’interès per la ciència en la societat i sensibilitzar l’opinió 

pública sobre el valor que té la recerca i sobre la seva contribució per 

millorar el benestar de les persones són els objectius principals del cicle 

Debats d’Avantguarda, Recerca i Salut. Una societat ben informada 

prendrà millors decisions sobre qüestions clau. 

 



 Aquesta activitat s’emmarca en les accions de comunicació a la societat 

del coneixement generat pels projectes subvencionats en l’àmbit de 

Recerca i Salut, una de les línies prioritàries de la Fundació ”la Caixa”. 

L’activitat es farà e CosmoCaixa, però en aquests moments de crisi 

sanitària causada per la COVID-19 s’emetrà en línia, per streaming. El 

debat es podrà seguir en directe, el dimarts 17 de novembre, a les 19 

hores, a: https://fundacionlacaixa.org/ca/debats-avantguarda 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2020. La demència és un problema de salut pública 

de primera magnitud a escala mundial. A l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

assenyalen que cada tres segons se’n diagnostica un nou cas al món. L’Alzheimer és 

el tipus més comú de demència i afecta més del 60 % dels casos identificats. 

 

L’Alzheimer es desencadena per la mort de les neurones i es presenta en dues 

variants. La variant familiar és relativament rara, la causen certes mutacions en el 

genoma i es manifesta abans dels 65 anys. La variant més comuna, la d’aparició 

tardana, representa més del 90 % dels casos. 

 

Fins avui no hi ha fàrmacs que aturin el declivi cognitiu produït per la malaltia 

d’Alzheimer, i més de 200 nous fàrmacs han fracassat en els assajos clínics en 

pacients. Per això, un dels reptes principals de la recerca en aquests moments se 

centra en la prevenció i la detecció precoç. Detectar els factors de risc, saber quins 

són els bioindicadors que ofereixen indicis sobre l’aparició de la malaltia i les noves 

teràpies són els temes en els quals se centrarà el debat entre dos referents en aquest 

camp, la Dra. Boada i el Dr. Navarro, acompanyats pel doctor en Física i periodista 

especialitzat en recerca i salut d’El Periódico, Michele Catanzaro, que moderarà el 

debat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’esperança de vida en augment, si no es troba un tractament per prevenir o 

detectar el curs de la malaltia, la quantitat de casos es podria triplicar el 2050, per la 

qual cosa en 30 anys ja es podria considerar una epidèmia. La investigació en la 

recerca d’un tractament eficaç és cada vegada més necessària per revertir aquesta 

situació. 

 

Mercè Boada, neuròloga, fundadora i directora 
mèdica de la Fundació ACE. El 2016, la 
Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de 
Sant Jordi.  

 Arcadi Navarro, catedràtic de Genètica i 
professor de Recerca ICREA a la UPF. Director 
del Barcelona Brain Research Center (BBRC) i 
de la Fundació Pasqual Maragall.  
 

https://fundacionlacaixa.org/ca/debats-avantguarda


I és que, tot i l’impacte de la crisi del coronavirus, a un ampli percentatge de les 

persones que han participat en l’enquesta Actituds i percepcions de la població 

espanyola sobre l’Alzheimer —elaborada per la Fundació Pasqual Maragall el 

setembre passat, en plena pandèmia—, el càncer (70 %) i l’Alzheimer (64 %) són les 

malalties que més els preocupa patir al llarg de la seva vida. 

 

Tot i que tots dos científics fa molts anys que estudien aquesta malaltia i malgrat que 

no s’han obtingut gaires resultats, estan convençuts que l’únic camí per vèncer 

aquesta malaltia, que representa un dels grans reptes per a la salut del segle XXI, 

passa per la recerca capdavantera. 

 

La recerca genètica és una de les vies que la Fundació ACE desenvolupa amb 

l’objectiu d’avançar en la cura de la malaltia. La Dra. Boada, neuròloga, fundadora i 

directora mèdica de la Fundació ACE, és conscient que les dades que es poden 

obtenir a partir de les mostres genètiques són claus per a la recerca. 

 

La importància del diagnòstic precoç com a garant de l’èxit i la consecució d’un fàrmac 

que sigui capaç de curar aquesta malaltia, que suposa un elevat cost social i 

emocional per als malalts i les seves famílies, també tindran un lloc destacat en el 

debat, en el qual es plantejarà la importància de destinar recursos a la investigació 

d’aquesta malaltia. «Gran part dels esforços en recerca s’han dirigit a malalties amb 

elevades taxes de mortalitat, en detriment de les que comporten un nombre d’anys de 

vida més elevat amb discapacitat i dependència, com és l’Alzheimer», comenta el Dr. 

Navarro. 

 

En un moment com l’actual, immersos en plena pandèmia, s’ha posat de manifest més 

que mai la importància de la recerca com a motor de canvi i transformació de la 

societat, així com els beneficis que comporta per a la salut i la qualitat de vida de les 

persones. Conscient d’això, la Fundació ”la Caixa” fa més de trenta anys que aposta 

per la recerca i la salut mitjançant el desenvolupament de molts programes i ajuts a 

projectes i centres en aquest àmbit. 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa: http://prensa.fundacionlacaixa.org/ca 

      @FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT 
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